
 
 

Completare la ghidul solicitantului pentru 

Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere” 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă 
M123–2/13–22.11.2013 

Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare 

Locală pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA”, 

Sub-măsura 411– Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier. 

1. Data lansării apelului de selecţie: 22 octombrie 2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 22 noiembrie 2013 

3.  Proiectele se depun la sediul GAL TRANSCARPATICA – Comuna Bran, Str. 

Valea Grajdului nr.2, judetul Braşov, în intervalul orar: 10:00-14:00. 

4. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul cererii de finanţare se depune la sediul GAL în 3 copii (1 original şi 2 copii conform cu 

originalul). De asemenea, la fiecare dosar va fi ataşată o copie electronică cu respectarea 

menţiunilor din ghidul solicitantului secţiunea Depunerea dosarului Cererii de Finanţare. 

5. Suma totală nerambursabilă alocată pentru Măsura 123 prin Planul de Dezvoltare 

Locală pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” este de 300.000 

de euro. 

Nr. de proiecte estimate a fi realizate: 6 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

6 600.000 € 240.000 € 60.000 € 300.000 € 
 

       Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depăsi suma de 200.000 euro 

 

6.   Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru Măsura 123 - Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere ( www.apdrp.ro ) cu următoarea 

precizare: 

P ro i e c t e l e  c a r e  p r evăd  con s t ru c t i i  ș i / s au  mon t a j  v o r  f i   însot i te de 

studiul  de fezabi l i tate ș i  proiectul  tehnic . 

Toate proiectele vor fi însoțite de adresă de la APIA din care să reiasă  Codul unic de 

înregistrare APIA.  

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce 

vor fi efectuate de APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la 

CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în 

original, conform modelului disponibil pe site-ul http://www.galtranscarpatica.ro, 

la secțiunea Apeluri de proiecte/măsura 123. 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

http://www.apdrp.ro/


 
 

7. Criteriile de selecție ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL 

TRANSCARPATICA 

Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

Punctaj minim: 20 puncte 

 

Procesul de Selecție se va face la sfârsitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea 

Raportului al Comitetului de Selecție pe pagina web www.galtranscarpatica.ro. 

Criterii de selectie 

Punctaj 

Unităti care 

implementează 

standardul de 

prelucrare 

a laptelui 

Unităti care nu 

implementează 

standardul de 

prelucrare a 

laptelui 

Unităţi care au programe de restructurare până în 2013 (Se punctează 

pentru toate unitătile din Anexa Deciziei2011/898/UE.) 
13 N/A 

Microîntreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 

introduse 
20 N/A 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 

(ii) cereale; 

(iii) legume, fructe şi cartofi; 

(iv) seminţe oleaginoase; 

(v) miere de albine; 

(vi) vin 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă  se acordă 

punctaj suplimentar 

Max. 10 Max. 47 

N/A 25 

N/A 30 

N/A 37 

N/A 23 

N/A 23 

N/A 15 

Max. 10 Max.10 

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 

capacităţi de procesare 
1 1 

Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 

pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 

luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform 

legislaţiei în vigoare 

20 20 

Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip 

de activitate (cod CAEN) 

7 5 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare Max. 9 Max. 10 

IMM-uri care procesează produse tradiţionale Max. 10 Max. 5 

Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice Max. 8 Max. 5 

Micro-întreprinderi:  Max. 5 

-pentru sacrificare şi procesare carne N/A 4 

-pentru colectare şi procesare lapte. N/A 5 

Criterii de selectie locala   

Microîntreprinderi care au ca reprezentanti legali tineri – până în 40 

de ani 
1 1 

Microîntreprinderi care promovează tehnologii de protectie a mediului 1 1 

TOTAL 100 100 

http://www.galtranscarpatica.ro/


 
 

       8.    Selectia proiectelor depuse la GAL TRANSCARPATICA  

 Procesul de selectie a proiectelor va parcurge următoarele etape: 

o -‐publicarea raportului intermediar de selecție care cuprinde proiecte eligibile  

selectate, proiectele eligibile neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, 

proiecte neeligibile și proiecte retrase 

o -‐        primirea și soluționarea contestatiilor 

o -‐publicarea raportului de soluționare a contestatiilor 

o -‐publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a solutionării 

contestațiilor. 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului final de selecție de către managerul general al GAL TRANSCARPATICA, în termen 
de maxim 90 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. 
 

GAL TRANSCARPATICA va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final 

de selecție va fi publicat pe pe site-ul www.galtranscarpatica.ro  si la sediul GAL. 

Proiectele selectate vor fi depuse de GAL TRANSCARPATICA la Oficiul Judetean de Plati 

pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit Brasov (OJPRDP). 

OJPDRP Brasov verifică conformitatea si eligibilitatea şi în urma acestei verificări, solicitanţii 

cu proiecte selectate de GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agentiei de Plati pentru 

Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) sunt invitaţi să încheie contractele de finanţare cu APDRP. 

  9.    Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate  

Sediul GAL: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2 

Email: gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Telefon: 0723.151.949 

 

  

http://www.galtranscarpatica.ro/
mailto:gal.transcarpatica@yahoo.ro

